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ПЕРЕД ПАРТІЄЮ, 
ПЕРЕД СВІТОМ, 
ПЕРЕД РЕВОЛЮЦІЄЮ!

...Комісар, вирваний кулею з кінар- 
мійської атаки.

Секретар сільського комсомоль
ського осередку в тривожну, ніч 
продрозверстки.

Солдат, що до останньої хвилини 
життя захищав окоп на березі 
Дніпра...

Сьогодні їх немає з нами.
Мільйони лишилися навічно у двад

цятих, тридцятих, сорокових, п’ятде
сятих на шістдесятирічному шляху 
Радянської влади. Вони не вийдуть з 

ліами на святкову демонстрацію, хоча 
"своїм життям, своїм бойовим і трудо
вим подвигом завоювали право йти 
в наших перших колонах, із глибини 
років суворо й просто дивиться на 
нас Резолюція очима мільйонів жи
вих і загиблих її творців.

Вимогливо — чи не згасли в теплі 
комунальних вигод більшовицький 
жар і звитяжність?

Радісно — он як квітує небувало 
красиво й могутньо соціалістичне 
сьогодення!

Із щирою заздрістю — їм теж хоті
лося б дожити до прекрасного часу, 
коли можна вволю натішитись миром, 
про який мріяли на привалах Вітчиз
няної і громадянської, хлібом, якого 
не вистачало у розрухи і блокади, 
знаннями, на які бракувало часу...

І з вірою — наступні покоління ма
ють пронести переможно червоні 
знамена, гордо підняті батьками і ді
дами в жовтні 1917-го.

Просто й суворо дивиться на тебе 
Революція.

Який ти перед цим поглядом?
З листа до нащадків, закладеного 

1921 року у фундамент будованої лі
карні в селі Родниківці Олександрів- 
ського району:

«•...Пролетарі всіх країн, єднайте
ся!.. Знайте, діти і внуки, в час, коли 
клався псрнлін камінь цієї великої 
будови, такої необхідної людям, топ- 

талнея поля, руйнувалися міста, горі
ли села і лилася людська кров. Гину
ли люди, бо цс був революційний час 
боротьби труда з капіталом. Ми, ре
волюціонери, билися з капіталістичним 
світом, прєгнули дати трудящим 
світло знань, підняти над землею 
червоний прапор вільної праці, при
вести людство до рівності і братер
ства.

Знайте, внуки і діти, що в час, ко
ли ми будували цю величну будову, 
капітал хогіа повернути часи кріпос
ництва, встановити над нами нагай
ку поміщика і фабриканта, надіти на 
пас ланцюги рабства, змусити нас і вас 
шутії спину, недоїдати і голодатп в 
ім’я його, капіталу, солодкого життя. 
А ми, революціонери, тримаючи гвин
тівки, віщуємо тобі смерть, капітале, 
як потворному гнобителеві мільйонів 
людських душ!».

Зі спогадів Ф. ТОМСЬКОЇ, однієї з 
перших комсомолок Кіровоградщини: 

«Недавно я показувала молодим товари
шам фотографії, які у мене збереглися, де 
и знята в шинелі і кашкеті. Дивлячись на 
них, хтось запитая: чи то була мода така, 
що дівчата носили шинелі і чоботи? Ні. 
не модою то було. Носили тс, що мали. 
Тоді не було ніяких ательє мод, ні хоро
ших. ні навіть поганих універмагів, не бу
ло в крамницях готових пальт і платтів. 
Ми теж любили кольорові сукні, стрічки, 
красиве взуття, але не могли їх мати. Ми 
г.зувалн великі чоловічі чоботи і надівали 
довгі шинелі, але мріяли про краще життя 
і боролися за нею наближення».

З іазетної статті А. РИЖОВА, голо
ви Новогеоргіївського (нині Світло- 
водського) райвиконкому, 28 липня 
1938 року:

« Недалеко гой час, коли яскраві вогні 
електрики з цієї етапнії ще більше заллють 
вулиці ІІопогеоргіївська. Сильний елек
тричний струм рухатиме машини нових 
підприємств. Ще більш невпізнанним стане 
наше місто. Це буде місто електричного 
сяйва, місто ще щасливішого, радіснішого 
життя».

З останніх листів сімнадцятирічних 
солдатів Великої Вітчизняної війни 
Борі ФІЛАТОВА і Гони ЧИСТОВА, 

похованих у братській могилі села 
Деріївки Онуфріївського району. 
Листи написано за кілька годин до 
атаки, в якій автори загинуть:

«Здрастуйте, дорогі рідні та братику 
Юрику! Повідомляю, що у мене велике 
горе: німці вбили мого кращого друга 
Григорія Яхшнбеияица. і котрим >і подру 
жнися і вчився разом в училиші. Я вам 
про нього писав. Загинув він у розвідці, в 
яку ми з ним багато разів ходили здало. 
В’їмося з фашистськими гадами. Вони 
здаються в полон. Скільки буду жити, 
стільки буду мстити за загиблих товари
шів. Л якщо сліпа ворожа куля влазить 
мене, знайте, тату і мамо, братику Юрику 
я загинув як герой за нашу рідну землю, 
зелені сати і ліси, красивих і юних дівча- 
ток-берізок».

<:...Ви, напевно, вважали мене загиблим. 
Ні. я жлвий просто не бело можливості 
писати: йшли запеклі бої. Коли поруч па
дає товариш, не вщухає канонада, як тут 
писати...

Я знаю, що зараз робиться вдома. Зараз 
мама, мабуть, сидить і плаче. Ллє нічого, 
осі. розіб’ємо цього гада ГІтлеоа, тоді тіль
ки. може, будемо жити спокійно».

З газетної статті ксіншнього чер- 
поногвардійця, одного з перших ком
сомольців Світловодська П. І. КОДЬЄ- 
ВА:

«Зазнали ми холоду і голоду, нам не ви
стачало одягу і боєприпасів, але ми ніколи 
не втрачали бадьорості духу. Ми глибоко 
вірили у справедливість нашої справи і без 
питань чи роздумів ішли на виконання 
будь-якого завдання, даного нам партією. 
,ї хоча часом надто важко було переборо
ти труднощі, які постачали на нашому 
шляху, та зате ми не будемо червоніти 
гсрсд нащадками. Ми чесно виконали свій 
синівський обов’язок перед Батьківщиною, 
перед суспільством. Ми. стара гвардія пар
тії і комсомолу, глибоко переконані в то
му, що нове покоління гідно довершить 
незакінчені справи батьків, мінно трима
тиме у своїх руках вссперемагаючий пра
пор Леніна».

Сьогодні ти йтимеш у г.апах свят
кової демонстрації. У твоїх руках бу
де прапор. Ти його нестимеш спокій
но й пільно.

Підіймай же вище, ровеснику, чер
воний стяг Революції! Пам’ятай, що 
/лаєш гідно довершити незакінчені 
справи батьків. Справи творців Рево
люції, які в ті далекі буремні роки 
ясно бачили тебе сьогодні:

людиною праці, 
людиною колективу, 
людиною, відданою своїй Вітчизні, 
людиною, яка за все в одвіті, 
людиною високих ідеалів, 
людиною, готовою до подвигу, 
людиною гармонійного розвитку, 
людиною, про яку піклується 
держава.

Не забудь: на тебе дивиться Рево
люція очима мільйонів її творців. 
Будь гідним віри і надій того священ
ного погляду!

Див. 2—3—4 стор.
а
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ПЕРЕД ПАРТІЄЮ, ПЕРЕД СВІТОМ,
СПАЛАХУЮТЬ лампочки на 

пульті оператора — одна за 
; одною. «Вантажний з Дрліпісіжої— 

па першу колію», '<1іа четвертій при
скорюйте огляд вагонів. Сидоров, 
підійд.'і до телефону!»

За хвилину лунає бадьорий го
лос Жоні Сидорова: «Закінчуємо, 
Раечко, все в нормі!»

А оператор посилає в ефір уже ін
ший наказ.

Одночасно збільшується па папері 
! список поїздів, що надійшли з ио- 
' чатку зміни до парку. Раїса встшас 

заносити всі дані, стежити за світ
ловим обгородженням составів, що 
стоять на огляді, давати розпоряд
ження і приймати повідомлення про 
те, що ешелон то ї очнії у дорогу. 
Двадця пій, тридцятий, с< родовий..;

Мов диригент великого невидимо
го оркестру, зона безперервно про
довжує керувати бригадами огляда
чів.

Олег ЦрМІІНІ, -Ці ІІСПДОВО.ІСІІО вору ПІНТІ, 
бровами Паяю Макарович Поліщук 
(бригадир). Уявляє паніть, як ось ран
ты.» зайде в кімнату секретар ііарторга- 
нііації пункту технічної о огляду нагонів 
Иолодпмпр Спирндотювмч Кирилов і спи
тає: «Те коли :« ми проведемо комсо
мольські збори?» І їй, комсомольському 
секретареві пункту, необхідно визначати 
день.

ЛЮДИНА ПРАЦЕ

Дванадцяті, годин триває зміна. За цей 
•■ас Раїса встигає натиснути відповідні 
кнопки тисяч зо три раїіп, дати понад 2,5 
тисячі розпоряджень, прийняти не менше 
певідомлень з бригад оглядачів. ’ весні
одночасно записи в кількох журналах, 
вііипсузати документи на відчеплені (у 
зв’язку з тим, чіо необхідно поставити 
па ремоні) пагони і вирішити ще гилу-сп- 
.'.-еііну інших, -здавалося б, дрібних пи
тань. Тому, хто не посвячений у складні 
лабіринти чіткої залізничної розміренос
ті, відразу важко осягнути розумом, як 
одна людина, хоч і з допомоішо апарату
ри, управляє нескінченним потоком еше
лонів, і-.с бачачи цьою перед очима.

Тепер Раїсі це легко. Вона в уяві ба
чить кожен поворот колії, кожен ІІОВНСЦі. 
із світловою сні налітаїїісіо, уявляє, як 
пильно оглядає- коліну роликову буксу

...І Ірийш.іл нона на пункт техпіч- 
hc.ro огляду загоі.із сім років тому, 
бо посади за фахом у Знам'янці не 
було на тон час (у технічному у-пі- 
.пііці № 2 набула і.неніал яіосгі чер- 
ювого по етапнії). Років чотири 
працювала мастильницею, з тоді 
склала іспит па оглядача пагонів. 
Спеціальність оператора — суміж
на, цс нона кілька місяців підміняє 
постійних операторів, пики ьоіні у 
відпустках.

Відразу полюбила нову ярофе-

сію1? Ні. Просто старалася. Отак, як 
мама раніше.

Зміна № І па НТО — комсомоль
сько-молодіжна. Працює в ній і 
Раїса. 1, мабуть, тому, очолювана 
нею організація, — одна з крайніх 
комсомольських організацій депо 
Третій рік підряд. Бо:

їхали в підшефний колгосп «За- 
мовії Леніна» пропивати посіви бу
ряків — Раїса Іванова першою 
стрибнула в кузов автомашини. Зч 
нею — всі вісімнадцять комсомоль
ців зміни. Вмить зринула дзвінка 
пісня.

Игп на чергування ввечері — у 
Рзїси першої на рукаві появляється 
червона пов’язка дружинника.

Намічається субоншк — комсо
мольський секретар з кожним пого
ворить, і з’являються не тільки всі 
члени ВЛКСМ, а й ті, хто вже ви
йшов з комсомольського віку.

Повнокровним життям живе ком
сомолі« НТО. Девіз роботи на 
пункті: швидкість і надійність огля
ду. На нотатку року зміна ставила 
собі за мету — обробній швидкіс
ним методом 2580 поїздів. За непов
ні десять місяців оброблено швид
ше. ніж належить за часом, попал 
2750 ешелонів.

Н. ЗАГОРОДИЛ, 
секретар комітету комсомолу 
Знам'япської о вагонного депо.

ЛЮДИНА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ

коли
CHIBA ЮТЬ

Р У к и

ЛЮДИНА, ГОТОВА ДО ПОДВИГУ

мів

Радянська Констнгупія іараіпує нам пра
во на житло. І ці симпатичні юнаки та 
дівчата, члени комсдмольсько-молодіжію- 

. го колективу штукатурів управління меха
нізації будівництва комбінату < Кіроиоірад- 
пажбуд», щодня поспішають на роботу, 

; іцсС иаб.інпнн для кіровоградцін щасли
вий час иов.осілля.

На знімку (зліва направо): перший 
поверх - В. БЕРБЕЦЬ«. І. ІИМ'ІУК, 
С. ТРОЯН; другий поверх — Г. ДОІі- 
РНЦІ.КЛ, В. КУЧМИСТЕИКО, В. ПОР
ТОК, О. БІЛОКІІІЬ; третій поверх 
"’• *?-И К“. МАТИХ (і рункомсорг),
К. ЖУЧЕНКО. .4. Г. ШИЛО (бригадир), 
Т. АПОСТОЛОВА.

Фото в. і рнба.

Я пам’ятаю шетнь цієї .тіодшпі в полі, серед золог.твг.х хлїбга. 
Одиноку. Сумну постать хлопця, бо жнива ;-же були » розпалі, а 
вій іще и не торкався штурвала свого пеуномптекгоааного ком
байна. А як же хс іі.тося йому збирати оцей дпво-хзіб, як хотілося 
боротися за його ко.кеп ірам! Навіть уві сні бачив себе па містку 
свого комбайна.

Поволі вніішси па дорпу, шо вела за село. Нараз поруч скреготнув галь
мами автомобіль. З кабіни — брат Iran:

— Де ти ходиш? Гам жатку до твою комбайна привезли!
Анатолій незчувся, як спинився в кабіні.
Дорогою тільки її крутилося у свідомості: «Привезли, прив.члн жатку до 

псьомп.іеі,іі:оіо комЬаїїиа, шо появ нині в килгосігі без діла, щойно при
везли...»

Уже в бригаді Іван кніїуь:
— .Може, не глріо тобі з цим комбайном зачіпатися. Дивись, і жнива скін

чаться, поки ти йото до толку доведеш...
На те відказав:

■ — Поки не пізно, підключайся до нас. Буде комсомол»,сі.комо-
лодіжншї екіпаж — не встигатимеш возити...

...ІЦе два дні пішло нч те, щоб привести комбайн у повну готов
ність. Нарешті Лнаїс.тіп Сідеіко вивій степового кр.ісси і у свою 
першу в ювілейному році загіг.ку.

1 коли разом з помічником Віктором Романсиком відчули, що 
машина пранке, мов (.правішії механізм годинника, подумали про І 
рекорд. Працювали завзято, день і ніч. Оіе колишнє чекяіпія гелер | 
вилилось у нестримне бажання перемогти.

Дарма, то молоді комбайнери району вже майже роїноділ:; пі місця у 
змаганні. Иівдивіі у зведеннях появилося прізвище Ліілто.ья Сідепка з 
колгоспу імені Шевченка. Знайомі юді .інше дивувалися. Пізно ж хлопець 
узявся молоінти — і маті...

Та то був тільки початок. Під кіііет жнив юнак зі Скалівськнх Хуторів 
залипши позаду своїх суперників. І вже ніхто не здав» вакси. коли ком
байн Анатолія Сідепка появився па полях сусіднього колгоспу імені Жс-вг- 
іісвої революції. Допомагаючи сусідам, Анатолій остаточно закрізнв свою 
першість у змаганні молоді х комбайнері» Ііовоархаїїісльськоїо району.

Хліб і подвиг. Яч часто ні поняття перепліїшогвеа. і Іе вбічяи 
нічого героїчного в тому, що відриває під свого : <ро\іиого черво- 
поармійськоїо пайка хліб, цукор, крупу для голодуючих робітни
ків Поволжя в далекому 1920-му червоноормієць з Верблюжий 
Григорій Орлов. Зяп льііі збори рібіншків Є^нсавеп'радського 
мліша 1920 року ухішлігш обрати товариша Ленінj почесним бу
ра іовщиком, а його заробіток перерахувати на користь Повітря
ного флоту, на той час майже фантастичною. Тоді робітники зі і- 
працювали годгпу нсіи.і норму, щаб відкрити рахунок па ім’я 
вождя революції. Зберігся оршінал цього рахунку па суму 662 кар
бованці 40 копійок. Орден № 2031...

Наведені вище факти мають одну спільність. У кожному вшгід- 
ку люди творять подвиги в ім’я життя, в ім’я того, щоб був сьо
годні у пас па столі хліб... 1 трудовим подвиг па хлібній ниві став 
інші нормою нашого життя.

За хліб, як і в далекі двадцяті, тепер, у нашій країні вболівають 
усі. Бо це наш хліб. Тому-то й працювали комбайнери вашого кол
госпу, скажімо, па полях сусіднього — імені Жовтневої рег.олюїіії, 
допомагаючи виграти врежай. Тому-то й приїздять пз канікули в 
рідні села учні технікумів, студенів вузів і стають зз штурвали 
комбайнів, бо хочуть бути ирпчеїшіми до дива н.і ймення хліб.

М. ШЕПЕТА, 
сількор.

1.
Осінній СЄКсіНОК засвічує 

мерехтливі богники. Світлі
шають напівтемні вулиці 
Хмельового. Видноколо ви
стрілює двома стрілами по
тужних фар, і Анатолій, 
умиваючись біля поруділо
го квітника, відзначає про 
себе: «День народився гар
ний. Саме орати»...

А оре Анатолій Іванов па зяб. 
І річ не в тому, що виконує ме
лодий тракторист щозміни іпь- 
гори її більше норми, річ у не
гожій динні. Адже хлібодар, ьк 
-іьот'їни, теж має свою «льотну* 
и «нельотну» погоду.

Поле перед ііпм лежить рач- 
Маише, золотаве. Ноту ж ний 
1-150 повагом перевалюється ви
сокими КО ІСС.ІМН через першу 
бороту і вирулює назустріч 
СВі тліючому обрію.

У сгепу ані душі. Саме в ці 
хнвлікні десь у грудях зарод
жується тиха, мршлипа мело
дія. Потім вона обростає прос
тимії, напрочуд поетичними ряд
ками:

Бескрайних спелых нив 
Здесь ласковый ра »лив. 
Здесь солнечных хлебов 

моих держана...
Спершу лите самими губами, 

»ЮПИ гучніше, далі на весь ю- 
лос Анатолій Інапоіі почина-.- 
співати — захоплено, самовід
дано, з пиймось уречисто-лідие- 
сспмм настроєм.

Слу>ас степ. Слухає теп
лий світанок. Слухає трак
тор і теж підспівує своїм 
глухуватим голосом.

11.
Кілька кроків до мікро

фона робив так, наче його 
ноги весь час примерзали 
до сцени. Міцні, м’язисті ру
ки, що так уміло тримали 
кермо трактора, тепер без
помічно звисали впродовж 
тіла, і він не знав, куди їх 
подіти Це ще більш його 
г.-ігипо. Він страшенно по
червонів і відраз/ збагнув. 
«Нічого не вийде. Клята со
ромливість. Провалюся...» 

Верші акорди нрощучали ніби 
23 кілометр від нього.

І туг же відвів очі від залу 
лля глядачів. Скріпився і нараз 
поринув у яь.нісь свій, тільки 
йому одному знайомий світ. Так 
ось же пін, рідшій степ! Хлібо
робське літо. Дзвени її, сонячно 
блакитний дзвін внеокогт пеб.і. 

Хлеба — налево, хлеба — 
направо...

Голос полився легко і ііевиму- 
шено. Яким там зал! Яке там 
с гроге жюрі! Хвилюється мусяп- 
жове колосся пиіспиці. Видзво
нює, грає...

Коли закінчив співати, зал ви
бухнув такими щирим» її друж
німи оллескамп, шо Анатолій 
Іванов зовсім розгубився. Так, 
аплодували йому. Кричали 
«біс», просили, вимагали, щоб 
співав іще.

Це бук справжній успіх. 
І де? На конкурсі досвідче
них самодіяльних співаків 
КіроЕоградщини, присвяче
ному 60-річчю Великого 
Жовтня. Він, молодий трак
торист колгоспу імені Кар
ле Маркса Маловискіасько- 
го району, на цьому своє
рідному герці ПІСНІ Еиборое 
.терше місце.

111.

— Молодий чолові
че, — Чується наче З 
туману, — що ви за
кінчили?

— Технікум.
— У вас голос. Тре

ба працювати.
— Так я ж працюю. 

На тракторі.
— Ви мене не *ак 

зрозуміли.—Член 
зі, маститий музикант, 
приязно усміхається 
і пояснює; — Вам 
необхідно вчитися. 
Правда, це нелегко.

аг а, он у чому річ. Анатолій 
а звичкою підводить густі 

сгрілчасті бропп, що зрослася на 
переніссі, і мовчить. еИс.НЗ ЬО,— 
думав він, — а ін відай цей 
добродій, що : начнгь аідяращо- 
оати па тракторі дссчтв - два
надцяті. годин нідр:ід?»

— У вас же талант, — яемоп 
перекопуючи ного, нродєежуе 
член жюрі конкурсу, — іиьнй 
голос.

<•1 чому не тракторист обо
в’язково повинен бути безгом»- 
г.пм? Чому механізатором може 
«'.аго який завгодно бездара? 
Хіба відчуваги йоле, нлеьагн 
пшеничний колос — пс талант? 
Іа у справжнього хлібороба -а 
кермом трактора руки спі
вають».

Анатолій мимоволі кидає 
погляд на свої зеємаглі, з 
широкими мозолястими до
лонями руки І НЄЕПЄВНЄИО 
Еідповідає:

— Ви правильно 
Треба вчитися.

І тут же в думці додає: 
хлібоообської справи 

треба вчитися. Це теж 
нелегка наука...»

IV.
Пізній осінній вечір роз

пускає шлейф сизого диму 
над багряними купами опа- 
г.ого листя. Напроти Будин
ку культури на притихлому 
майдані застиг скорботний 
силует радянського всіна. 
Він у своїй незрушній позі 
пильно вдивляється у висо
кі вікна. Будинку культури. 
Він наслуховує широку ме
лодію естрадного оркестру, 
вслухається в оксамитовий 
баритон, що вимовляє заду
шевне:

Но вот они, хлеба 
Янтарные, шудят. 
Как на войне солдатам 

снились...
Суворе обличчя веїпа рцосиіт- 

;.ю«ться, погляд його ". ■^кр-'.ге. 
внутрішньою теплотою. Гїі?’ ЗО 
співає він, колишній солдат 
Анатолій Іванов, іде чертой;-, ре
петиція. Художній керівник На
дія Апихтіиа звертається до са
модіяльного сіпваьз:

— То по, зроби плавний і ши
рокий жест.

•— Не виходить, — щиро при
знається той.

— Так цг ж зовсім просто, ось 
ДИВИСЬ...

А віч дивнтісп па свої руьк І 
знову дивується. їакі мінні Ай 
луді і. вони були пейновірио 
спритними і вправпммн. вол» 
тримали шкіряний ручикіі м'яч. 
Адже Анатолій Іванов — канди
дат у майстри спорту з ганд
болу.

Ці рук» робляться Л2ІІДІІНМН 
й ніжними, ьо.пі і ладять біляву 
і оцінку чотирирічної донечки 
Тлііі або ж нестпть їжакуватий 
чубчик сина. нершскласни1».! 
Сашка.

Ці руки немов перерод
жуються, копи шкарубкими 
темними пальцями переби
рають чутливі струни гітари.

А зараз вони якісь безпо
мічні і навіть незграбнУ^Ь* 
ки хлібороба...

В ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «МОЛОДОГО 
комунара».

с. Хмельове,
Маловмскірського ранову- 
На знімку: спіаає трй»то' 

рнст Анатолій ІВАНОВ.
♦ото В- ГВНБА.
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ПЕРЕД РЕВОЛЮЦІЄЮ!
ЛЮДИНА, ВІДДАНА СВОЇЙ ВІТЧИЗНІ

Пі і, час VIII етапу Всесоюзного походу комсзмоіьціп і 
молоді «Шляхами слави батьків», присвяченого <>0-річчю 
Великого Жовтня, маршрути експедиційних загонів Ле
нінського району м. Кіровоірада були різними — до місі 
і ероіь, туди, де гримі їй низвсльііі бої за Кірової радіцн- 
ну. І'ри вав пошук матеріалів про комсомпльців обласіі, 
які іероїчно загинули на фронтах Великої Віз інзііяііОЇ 
сійни. І осі. повідомлення з райкому комсомолу: «Юнаки 
і діечата побували в селі Степанівні, що на Донеччині. 
Гут, біля веріт Донбасу, під час штурму леїендариої 
Саур-могнли в липні 1943-го загинула вісімнадцятирічна 
медсестра Віра Мнхайлуца. Вона родом з ІІовоолсксапд- 
рівки, Бобринсцького району. До війни жила в Бобрніїїи, 
Зпам яйці... Тепер Вірииі батьки у Кіровограді.

Комсомолку Віру Мнхайлуцу посмертно нагородили 
орденом Червоного Прапора. На її могилі в селі Степа
нівні встаноглсно пам’ятник (кошти для цього ;бнр.і.ні 
під час суботннків молоді медики). Ім’я Мііхайлуци но
сить піонерська дружина місцевої школи...

Ми хочемо, щоб гро подвиг комсомолко Вірі» Михайлу- 
ни знала вся молодь Кіроно»раднішій...»It II

КО.'ІИ 
) кла

на ра-

...1 вдарила фашистська арінлерія.
1 вініли в контратаку гітлерівські авю- 

палає небо, 
командного 

полку на-

мгтпнкії. Над річкою Міусом 
Саур-могила вся у вогні. З 
пункту 1328-го стрілецького 
каз;

— Батальйонові старшого
Домакіка перекрити шлях на Дмитрівну. 

Падали солдати...
Там. де замовк наш кулемет, раптом по мі

няється Дівоча постать Йетіеока на зр«сг 
медсестра сіїїяяєгьс-і над воїном, перев’я іуе. 
йому рану і переписи і ь цорап.еного в безпечне 
місце.

Упав Іван Ломакін — ку.'.г влучила в ногу, 
котім осколком відірвало кпст, руки. Млі. 
сестра хоче лер-зтяггц комбата у нротнлежииД 
кінець скопу, Ломакіи заііер-.-чус. 1 продовжує 
командувати. Вибух. Осколки іроіїнілп груди 
комбата. А поруч ге ас безяовіїі солдати І т->-

■ ді Медсестра бере в руки автомат загиблого
■ командира.

— Давайте. лав.пїіе, мої дорогі! Ще трохи 
>Т.еба протриматись!

Перебігає па правий фланг— і там че
кають її допомоіи. За гой день де вже 
сімнадцятий воїн, якого вона доставляє 
за лінію вогню, щоб потім він знову 
сіав у стрій.

...У хаті Катерини Глушко зробила ще 
одну перев’язку політрукові - Іовинькому, 
пораненому и стегно. Залишила капіта
нові пакет, а сама кинулась до бійця, що 
марив у гарячці...
• 1 знову в окопах з гвинтівкою.

— Танки! — Віра Ми.хайлуца показує 
на виярок, яким сунуть панцерники. — 
Вони заходять з флангу.

— За мною! — паленіє старший сер
жант Роман Азаров. — Приготувати гра 
кати.

Три бійці і медсестра виповзають з 
скопу. У Віри — і винтівка і дві проти
танкові гранати, а на спині — санітарна 
сумка.

Ганки не npoiliiJ.ni. Але бій грив 'Є...
Через кілька хв.і.ііі.і її іг-кс блчагь за бруст- 

і.ср'бм окопу — сх’-іилася 'і.т.ї аакріївавлеііим 
і ійцем. Тільки пере- н пула бичі '.срез їіо’О 
’.і:ло. як гітлерівці знову пішли в атаку.

— Комсомольці, за комуністами! — дівчині 
сі рибну.і.ч на брус і вер.

Віра стискає приклад гвинИнкц і бг.кить упе
ред

Спалах. Гаряча хвиля вдарила в груди. Куля 
иройш.і і навиліт.

І медсестра впала. ЧА над окопами — 
переможне «ура:». Крізь клубки диму в 
і і очі дивиться просинь липневого неба. 
Нестерпний біль. Як і годі, ще в шкільні

лентеиаііта

п^-рапнв і,а- і

миіь. Ііаляз 
хзо,™,,. ц м ;

>і а д а ю т І., 1
але Віра від-
< гавляє під них езбе. У неї перебито 
ключицю, а хлопчик не ушкодження.

— Добре, що вам добре.
) тут. на бруствері окопу, її погляд до 

солдатів, які йшли в атаку:
— Добре, що ВИ ЕИСТОЯЛ’.І...
1 гасла блакить, у якій дівчина поба

чила червоні зблиски. Ііі, то не погонь. 
То знамено в руках нашого прапоро
носця.

Блакнтнпїі і червоний кольори пірнули 
п її очі і застигли в гарячому спалаху. 
Застигли навічно...

М. ШЕВЧУК
На знімках; внизу — Віра МИХАПЛУ- 

ЦА в довоєнні pot-.ii; вгорі — пам'ятник геній 
героїні в селі Степаиівці на Донеччині.

О ІДШУМІЛО поле буй- 
ь* ними хлібами, відго
моніло різноголоссям 
жнив. Час уже б і на спо
чинок хліборобам. Так ні, 
полохають тишу прозоро
го осіннього повітря , по
тужні двигуни, наче 
стверджуючи: земля живе, 
земля дихає, земля нуртує 
соками життя. Така вже 
хліборобська вдача.

Споконвіку земля була 
мрією селянина, його на
дією. Важкою працею, 
нуждою — до Великого 
Жовтня. Гнув слину мужик 
на мізерному клаптику 
сеого поля (якщо мав 
його) і не відав, що буде 
завтра. Щастям вільної 
праці — в радянський час. 
Був рабом, наймитолл зем
лі, став її господарем, во
лодарем, повелителем.

Надійні господарі у кол- 
госпно»' ниви. Я дивлюсь 
на Петра Летерса, Віктора 
Михальського, Володими
ра Шатненка, Олександра 

Гірича, на молодих меха
нізаторів тракторної, де 
бригадиром двічі Герой 
Соціалістичної Праці Олек
сандр Васильович Гіталов, 
і думаю: «Ось вони, ті, 
про кого ми думали, став
лячи рекорди. Ось вони, 
надія наша, продовження 
наше, сьогодні і завтра 
наше».

Сьогодення вони сприй
мають 
нічому 
кінчив 
трохи 
йому 
усе 
треба довіряти. Двозмінна 
для механізаторів — а як 
же інакше?

1 згадуються мені перші 
повоєнні ром», паша трактор
на бригада, котру. >ін ї нині, 
очолював Олександр Васильо
вич. Що го буї» за час. усі 
знають. Країна заюювала ра
жі. вставала з руїн. Ми скла
дали свої тракторі» буквально 
а кусків. Деталі брало з під
битих танні і. аягоманіиіі. Та» 
підріжеш, там підточип» — усе 
йшло в діло. Як пайдорогоці!»- 
иініе, берегли кожен гинитик.

Усі» ДОВОДИЛОСЬ Ш’ЛГ-ГКО

як звичайний факт, 
не дивуючись. За- 

хлопець школу, 
попрацюьав, дали 
новий тиактор — 

правильно, молоді

ЛЮДИНА, ПРО яку
ПІКЛУЄТЬСЯ ДЕРЖАВА

‘Держава дбає про поліпшення умов і охорону праці, П 
наукову організацію, про скорочення, а надалі (і повне ви- 
тіскецн» фізнчшч праці на основі комплексної механізації 
та аіпомаїпзаці» виробничих процесій у всі* галузях парод- 
ііпк господарства».

(Конституція СРСР, Стаття 2!).

НАИДОРОЖЧЕ
і.іі» відчували, то про нас ду
мають, про пас піклуються. 
Дивом став тля механі та горів 
бригаді» перинні бурякозби
ральний номбаіеі. Тепер йому 
місце я музеї, скажуть моло
ді хтопці (яких нічим не зди
вуєш). 'Воїн» мають рацію, ііс 
зрівнянні старенькою агрегату 
і потужними машинами, котрі 
е в кожному колгоспі. Але м»> 
зробили великий крок — крок 
під копача і лопати до ком
байна

Так, за сьогоднішніми 
мірками він був не зовсім 
досконалим, той перший 
комбайн. І про продуктив
ність, яку дають сьогод
нішні комплекси, МИ ТОДІ 
і мріяти не могли. І про 
якість роботи. Траплялося, 
підрізав корені, минав бу
ряки. Але 
псували, 
тами!

На зміну 
нові лрнйіпои другий. 
Та іі не 'тільки па 
ставали ми багатшими, 
го була 
техніка. Легше, краще, веселі
ше з нею працювалос.і. Ска
жіть, де, коли, в якії"» країні 
до Не нікого Жовтня техніч
ний, прогрес приносин радісг:. 
труднішім? В країнах капі га
зу — навпаки, чим сучасніша 
техніка, тим більше безробіт
них. Тільки держава робігпн- 
кіч і селян може по-справж
ньому піклуватися про гих. 
хто робить її могутнішою.

Хоч в одній капіталістич
ній- країн? робітник чи се- 

’лянин бере участь у ство
ренні Конституції, в управ
лінні державою? А Олек
сандр Васильович Гіта- 
лов — депутат Верховної 
Ради СРСР, член Президії 
Рлпуггї'^П’ --

ж скільки ми їх 
копаючи лопа-

першому НОМб.ІІі- 
третііі. 

комбайни
І все 

нова, досконаліша

легат кількох з’їздів Ко
муністичної партії, двічі 
Герой Соціалістичної Пра
ці. Наш, робочий чоловік, 
який після війни разом ї» 
нами складав гвинтик до 
гвинтика трактори. Один 
із тих, кому довірили ство
рювати нову Конституцію 
СРСР.

Я трохи заздри» молодим. 
Бо вони осідлали потужні 
Т-150 і К-7ІЮ. Бо в їхніх руках 
•іудочіїй бурякозбиральний 
комплекс І’КС-іі. Люблю спо
стерігати за 
І Іде швидко, акура тно 
рає і» землі корені. Мимоволі 
замішуєшся. Чи ге ще бупс 
завтра! Адже створюється но
ва техніка. І все 
іо людніш.

Шістдесят 
літ держава 
про людину, 
про нинішьє, молоде по
коління. Прадіди Петра, 
Віктора, Сашка, Володими
ра, мабуть, і гадки ке ма
ли, що таке життя буде у 
їхніх правнуків. Що ви
йдуть вони в ранкове по
ле як його володарі, а не 
як наймити. Що тримати
муть у своїх руках міць 
сталевих машин. Що труд 
їхній стане турботою дер
жави. Держави, для якої 
найдорожчий скарб — 
людина.

ного роботою, 
вибн-

цс - на бла-

радянський 
піклується 
Особливо

I. КРАВЧУК, 
ветеран праці, механі
затор тракторноїСрига- 
дії колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Иовоуи- 
ппї’нґі.клі п рай тну.

О В. Гіталов: «Я тримаю історичне фото. Іаьою тех
нікою мг почіїїі.ілп піднімані сільське господарство. На и.і.о- 
М у' фото ВИ бачите перший ВІТЧИЗНЯНИЙ бурякозбиральний 
комбайн».

Заїдки ці слова прийшли до Женьки? Може, від 
бзтіжг? Мабуть, Григорій Герасимович кгзаз їх си
пові, повертаючись додому з поля. Мабуть, казав...

А може, то ще від діда? Весь вік Герасим Карпович 
біля землі, то, гієбііо ж, була хвилина, -цо народила 
їх, ці слова. Але ж і дід їх чув, мабуть, під свою 
батька. А той — від свого... Го звідки ж. ці слова при
йшли де /К<нікн? Може, від самої землі?

І повели бони него, Євгена Бударпого, в поле. Ь 
ьомсомслісько-молодіжну тракторну бригаду Віктора 
Галушки. 1 були у Женьки перші жпява...

Комбайн стояв посеред стиглої пшечні-і. Колосся горну
лося до червонястих боків, немов дивуючись такій ііезвіі»ііи» 
тиші, що залягла иввколо в абсолютно бе.»хмарини, соняпии 
і сухий день. Колосся горнулося до боне ніби впмаїаюч 
руху, обов’язкового руху, без якого не перед ноться зерна .і 
сіебел V бункер комбайна, не стануть запашним короваєм, 
не зватимуться Хлібом. Комбайн стояв посеред стиглої иш«.- 
"ицІ! Валерій Лсгкошерсг. запорошений, притом-ісіни гос
подар степового красеня, не міг усунути пошкодження а і 
самотужки, ан! з допомогою помічника - Д
Потрібне! запасної частини, як на ГР,Х У “р .-^олавка

А г.отім зупинився шс один комбчйн. І Микола Бор Д 
не тільки віддав Валерію запасну частину. 
яж поки полем не покотився гул мотора. В загінку внрушії 
‘’то^бу^^алепькйй епізод v житті тракторної бршадн Бі><- 
тора Галушки. Настільки маленький звитіищ шо 
звернув на ііьоіо особливої уваги. 1 тільки у же:и Б/дари

ЛЮДИНА КОЛЕКТИВУ

СИЛА НАША — 
ЗЕМЛЯ
го. то став івідком усього, до знаних .! дитинства сліп 
«Сила наша — земля...» приєднались що. такі: «...» в лю
дях сила. В колективі...» Зрозумів, то третє місце серед 
кіілгосінціх комбайнерів, котре пос<г. у змаганні сімейний 
екіпаж Легкошерсіів, — то не тільки їх двох перемога...

Вони змагалися, дві тракторні бригади — Віктора Галушки 
і Григорія Сороки. Звичайно, хлопііі з комсомольсько-моло
діжної раділи, то вчасно зібрали буряки зі єною поля. Ще 
б пак! Замість очікуваних п’ятдесяти чотирьох тисяч центне
рів відправили на цукровий завод усі сімдесят тисяч. Приєм
но, що знову стали переможцями. Та коли піііюдилп свої 
ірікюрп на оранку зябу дізналися, шо у суперників ще за- 
ліпгилнсії в полі солодкі корені. Тож знову сіли на буряко
збиральні агрегати Плело Клочков та Микола Чайка, па ни
цу сусідів попели свої трактори Віктор Легкошерст і Сергій 
Кривошиї. І хоча тільки дванадцять »ракторіч зосталось в 
полі комсомольсько-молодіжної, та ■ оранку закінчили теж 
вчасно. Бо Григорій та Іван Братчснци, Дмитро Маловнн — 
усі дванадцять трактористів зорювали не по чотири ісктарн 
за день, ьк планувалося раніше, а по 7—8 гектарів. І це зно

ву була переміна. Перемога людей, котрі лідчув.іюгь свою 
силу тільки в єднанні, тільки в колскінпі... <Счла паша—зем
ля», — казали їхні діди і поспішали па свої ниви. І якщо 
іі допомагали сусідові, то тільки після течо, як останню зер
нину було звезено з власного поля. Земні була над усе. 
«Сила наша — земля». — кажу і ь мехаииаіори кпноспу іме
ні Калініпа і. не задумуючись, поспішають на допомогу один 
одному. Бо земля що роз’єднувала їхніх дідів, робила во- 
роїами иі'ВІть рідних братів, стала для них'джерелом житні 
колективу, джерелом спільної радості і с.г(і.чіінііх гурбот. Длч 
них земля теж над усе. Земля колгоспна...

Пі, ке простим був шлях отих сліп, »по прийшли до вчо
рашнього десятикласника і жнивного ноні, — «В колективі 
сила...» Були на цьому іііляху і ті чопірїі одіюссльчаїїйиа, 
які впали па цю >емлю в далекому 1919 році. і:ідіюі бі.іо- 
гш рдійсьі'ими шаблями. І маги, що пес іа свою вісімінідцп-1 
тіірічіюго сина місця страти, гсж була па ньому. І перша 
ьомупа що 192,3 року об'єднала дев'ятнадцять родин. > ииоі 
і аєміхалі'Сі» курку іі і на яку приїздили дьвіігіісн селяни з 
усіх ближніх поселень. І оті ііО'Келіі. що спалахнули п селі 
весною 19,40 року. І гул першого «Фзрдзоші». що КОТИВСЯ по
лем як дивна незнана досі мелодія життя, як гімн владі, ш.о 
подарувала людям наііголопііішс — чутні єдиної роднпи. 41 і 
був ііегростнм, шлях тих найголовніших слів. Та оіп був 
ьемішушм. Бо почався з пострілу-«Аврорм». зі слів пожди: 
‘Влила — Радам! Мир — народам! Земля — сслііИим!»

В. ВДОВЕНКО, 
член ВЛКЄМ.

Колгосп імені Калініпа,
Олександрійський район.



--------- 4 стор, ...... . „Молоджі жомуялр“---------------------—-----  у лжсшодлдл 197 Т рожу — •

ПЕРЕД ПАРТІЄЮ, ПЕРЕД СВІТОМ, ПЕРЕД РЕВОЛЮЦІЄЮ!
ДВОЄ виринули з берегового туману, 

звернули на стежину, що веде вгору. 
Сонце вже освітлювало верхівки дерев, 
над селом зводився ясний листопадовий 
ранок.

Вони зупинилися неподалік контори. 
Помовчали. Нарешті старший порушив ти
шу*.

— І оце приміщення ти пропонуєш зне
сти?

ЛЮДИНА ЗА ВСЕ В ОДВ1ТІ

ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДІЇВКІІ

— Так, Василю Романовичу, — молод
ший усміхнувся краєчком губ, і це при
мусило колишнього секретаря паргоргаиі- 
зації колгоспу, нині пенсіонера В. Р. Воро- 
ніиа пильніше глянути па ще добротний 
будинок побутового комбінату, а потім з 
недовірою — па свого вихованця, моло
дого комуніста Володимира Шпака. Але 
по схвильованому голосу юнака, чіткій 
логіці Володимйровпх доказів старий ко
муніст відчував, що це не тільки юнацькі 
мрії, що через якийсь десяток років Фс- 
діївка буде такою, якою нині уявляє її 
молодий голова виконкому сільради.

Село проріжуть дві паралельні вулиці. 
Площа Слави — на Жовтневій. Іншій ву
лиці Володимир дав би ім’я нозої Кон
ституції країни, lie захоплюватись бага
топоверховими будинками, але кілька їх 
буде на кожній вулиці. На кожній садибі 
— садок. За ставом — танцювальний 
майданчик, дитячий сектор, кінотеатр. У 
центрі, села — каштани.

Василь Романович уяв;:» ту, майбутню, Фе- 
діївку сонячною, весняною. Побачив її в біло
пінному цвіті каштанів. «А й справді гарна 
була б площа Слави. Хоч і добротне ще це 
приміщення, та... А в тім, цс ще тільки плани, 
цс ще тільки мрії. Але чудові мрії. Як зріс 
духовно Володимир, справжнії! президент ’ Фе- 
діївкн! — з гордістю подумав він про свого 
вихованця.. -, , .

І в пам’яті спливли події шестирічної давно
сті. Вчорашній робітннк-.тиварінік прийшов до 
секретаря партійної організації по пораду.

— У пас на «Червоній зірці»-... — кілька ра
зів повторив він одну і ту ж фразу. Потім 
виклав прямо: — Бракує досвіду комсомольсь
кої роботи. Допомагайте. Я за все в одвіті.

На власні очі спостерігав Василь Рома
нович зростання комсомольського ватаж
ка — невдовзі комсомольська організація 
колгоспу стала однією з кращих у районі, 
І радів старий комуніст за свого вихован
ця, коли Володимира обрали головою ви
конкому сільради, пшиався, що він не за
бував про нього, приходив завжди пора
дитись. Навіть і тоді, коли пішов Василь 
Романович на пенсію. А тепер Володи
мир сам наставник, «за традицією» приді 
ляє багато уваги молоді. Пропагандист. 
Та ще і який! Старається все показати на 
прикладах.

Така вже вдача у Володимира: дбайливий, зав
жди чимось заклопотаний. Не любить метушні, 
крику. Спокійний навіть тоді, коли 
ладиться. Ось і тепер, розповідаю
чи про прохання Олександри Дмит
рівни Вєтрової, він спокійний, бо 
впевнений, що «виб’є» шифер дли 
ремонту її оселі. Потрібен шифер І 
колгоспові, але сім’ї воїна, що за
гинув, треба допомогли в першу 
чергу. Іож його робочий день 
почнеться не в своєму, а в кабінеті 
голови колгоспу Михайла Михайло
вича Сииєгуба. І наставникові при
ємно. що в записнику саме проти 
цієї ссправн» Володимир поставив
«1». День заповнений вщерть. Випускники Ви- 
тязівської середньої школи Микола Могильда і 
Василь Мунько звернулися з проханням допомог
ти крацсвлаштуватися. Мають довідку, що в 
школі вивчали трактор. Хочуть скласти іспит 
на права. Про це треба порадитися в районно
му управлінні сільського господарства і при
строїти хлопців. Потім розв’язати, нарешті, пи
тания налагодження торгівлі. Строки 
ництва нового магазину зриваються, а
— потребує ремонту.

Василь Романович згадав учорашню 
ву з дівчатами з контори — Любою Абрамовою, 
Любою Травпнською та Любою Лапшнною. 
Розповідали, як Володимир допомагає худож
ньому керівникові, сам виступає п танцюваль
ному гуртку... В селі людина на ваду, добрі 
справи завжди помітні, І йдуть до Володимира 
люди. У будні, І в свята, з радощами і з горем.

Василь Романович іще раз поглянув на 
приміщення комбінату побуту, і очі його . 
посвітлішали, він усміхнувся Володимиро
ві.

— А що, мабуть, твоя правда. Буде та
кою Федіївка, як ти мрієш. Буде!

10. ЛІ ВАШ НИ КО В.
Колгосп імені Бульонного 
Бобринецького району.

щось не

розмо-

будів- 
старіїй

яка секретарка завзята 
комсомолу, мов перша 
— подумалось тепло у 
на її привітне «добри-

Приймальна була порожньою. 
Крізь тонкі фіранки проби

валося осіннє сонце. В коридорі 
дзвінко лунали кроки прибираль
ниці. Двері рвучко відчинило тен
дітне дівча. Біляве волосся на тлі 
сонячних променів, зайчики ж 
очах, елегантні чобітки на визивно 
високих підборах.

«Ти ба, 
в райкомі 
ластівка», 
відповідь 
день».

— Ви до мене? — спитала доб
розичливо.

— Ні, мені до першого секре
таря.

— Я і є перший секретар, по- 
знайоми/лось, — і, ховаючи усміш

ку в глибині великих 
очей, простягла ру
ку—Дротянко, Люба... 

Є люди, поруч яких со
ромно лачувати себе лі- 
піівим, :байду;кпм. Є лю
ди, поруч яких соромно 
скаржитись на долю, ну
дити світом, бути погорд
ливим чи злим, скупим 
чи нещирим, Є люди, чия 
присутність стає для те
бе внутрішньою потре- 

котрих ти мимоволі, сам того не 
іочи, починаєш наслідувати.

_ дії, ідейній переконаності котрих 
зазд> ш. Такою е Люба Дротянко, мо
лодий секретар Устиііівського райкому 
комсомолу. Молодий, бо очолила ком- 
сомолію району рік тому. Піде правди 
діти, стиль роботи райкому не був 
ідеальним. Слід згадати, що навіть 
третини комсомольських квитків не бу
ло обмінено. А потім оте стереотипне 
гипра дуванил: «текучка заїдає».

ЛюОа не хотіло, щоб їх «заїдала 
текучна». І тому перший свій крок 
у керівництві зробила найпрості
ший: дала кожному поочитати по
садову інструкцію.

Власне жити маємо по великому 
рахунку, — вважає Люба Дротян
ко. 1, коли треба, вона може всю 
ніч просидіти за друкарською ма
шинкою. ’ ■

Коли треба, може піти пішки у 
віддалене село. Коли треба, 
може умовити «свою праву руду», 
Володю Мачаренка, ночі сидіти 
над макетами значків перемож
цям ювілейної вахти. Сьогодні ці

ЛЮДИНА 
ВИСОКИХ ІДЕАЛІВ

І жити 
святково...

значки — на грудях юнаків і дів
чат району, і непосвячені здивова
но запитують: у друкарні замовля
ли чи на зазоді?

Люба звикла чніінтп гак, як треба, 
а не так, як хочеться. Саме тому, коли 
очолювала в Кіровоградському педаю- 
гічному Інституті комсомольську групу, 
вона, тендітна, ніжна н маленька дів
чина, разом із здоровим:!, витривалими 
хлопцями йшла розвантажувати заліз
ничні вагоин па «Червоній зірці».ІВім- 
кий спосіб заробляли цмині ла поїздки 
до Умані, Києва. Всотувала «в себе -оті 
неминущі цінності, багатства людських 
душ, вкладене в картини живопису, 
архітектурні пам’ятки. Прагнула запа
м'ятати, аби донести потім до дітей.

Вона завжди чинила так, як треба. 
І тому, коли однією з перших на пра
вах кращої студентки зайшла в дека
нат підписувати направлення па педа
гогічну роботу, вона свідомо вибрала 
найвіддаленішнй район — Устннівськп;-. 
Знала: найбільше користі принесе там. 
Люба, природжена кіровоградка, ходи
ла по Ганно-Требинівці і сторожко по- 
тлядала на корів, бо було лячно іі не
звично зустрітися з ними па вулиці. 
Люба вчилася рубати дровз і носити 
руками воду...

Але вона принесла із собою в 
Ганно-Требинівську школу поезію 
Гарсіа Лорки і Сергія Єсеніна, По
ля Елюара і Івана Драча. І було 
радісно дітям їздити до районно
го центру в складі ансамблю баль
них танців, розучувати ролі шек- 
спірівських’героів. До оечі, Люба 
Дротянко викладала у них мате
матику...

Я дивлюсь, як готує Люба рз- 
порт Устинівської районної ком
сомольської організації ювілею 
Жовтня, і думаю, що то, мабуть, 
здорово: жити отак — надміру 
святкозо й важко!

Л. КРАВЕЦЬ.

■Mr

ЮВІЛЕЙНЕ
Ходу відлунюють залізну 
Грозових літ броньовики, — 
З ночей звелась моя Вітчизна
На всі літа, на вс: віки... 
Йдемо під стягом комунізму, 
Щедротні наші поле й сад.., 
Рости, міцній, моя Вітчизно, 
Твої я славлю шістдесят!
Дороги наші сонцебризні 
Лягли до зоряних свічад, 
Світи на всі світи, Вітчизно, 
Твої я славлю шістдесят!
Землею лине диво-пісня, 
На всенародний зве парад...
Живи, квітуй, моя Вітчизно, 
Твої ми славим шістдесяті

Михайло РОДИНЧЕНКО. 
с. Олександрівна
До.іинського иайоиу.

Я СЛАВЛЮ 
ПАРТІЮ МОЮ

Я славлю Партію мою 
За міст і сіл ясну обнову, 
Народів зріднену сім’ю, 
За мир міцний — життя основу, 
Здобутий в праведнім бою, 
Я славлю партію мою.
О воля Партії 
залізна!

Ти ленінський тримасш стяг.
Ти в мионі дні і в роки грізні 
Ведеш оновлену Вітчизну
До нових звершень і звитяг, 
О віра Партії 
священнаї
Ти — серця нашого биття,
Ти — пломінь ленінського вчення, 
Ти — наше славне сьогодення
І наше світле майбуття.

Степан ШЕВРЯКОВ. 
сит Голованізськ.

ЛЕНІН
Все пада і падає лист
З беріз білокрилих і кленів. 
П’ять літер в сузір’я злились, 
В сузір’я хвилююче — Ленін. 
Ця осінь. Так дзвонять листки, 
Крапчасті, жовтаві, чєрлені... 
Ке порухом звичним руки, 
А серцем пишу рідне — Ленін. 
П’ять літер. І все ожило. 
Спієають дороги в тополях. 
І світиться тихе біляве село 
Прозорою радістю Долі. 
Ця Доля ставала колись 
Гіід горді Жовтневі знамена... 
П’ять літер в сузір’я злились, 
В сузір’я хвилююче — Ленін.

Людмила ПОПЧУК. 
с. Защита 
Новомиргородського району.

ПОНЕДІЛОК,
7 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.15 —
/.Гіськовпії парад і демонстра
ція трудящих, присвячені 60-іі 
річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. (Москва. 
Красна площа). По закінченні— 
святковий, концерт. 13.30 — К. т. 
«Жовтень. Поетична компози
ція». 1-1.00 — К. т. Телефільм 
»Чарівне коло». 1 серія. 15.05— 
К. т. «Наша адреса — Радян
ський Союз». 10.05 — Фільм 
«Ленін у Жовтні». 17.45 — К. т. 
Є. Спетланов. «Святкова поема». 
18.00 — К. т. Зарубіжні гості 
Москви. 18.15 — К. т. «Голубий 
вогник». 20.00 — К. т. Репортаж 
про військовий парад і демон
страцію, присвячені 60-й річниці 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. 22.66 — К. т. 
Продовження Голубого вогни
ка». По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.15 - 
І(. т. Військовий парад і демон
страція трудящих, присвячені 
60-й річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. (Кпїз. 
Кіровоград). 13.00—«Сонячне ко
ло». Концепт. 13.30 — «Поезія». 
13.55 — «Наша біографія. Рік 
1917». 15.00 — Фільм «Велика 
космічна подорож». 16.05 — До
кументальна кінотрплогія «Ра
дянська Україна. Роки боротьби 
і перемог». Фільм 2: «Вогненний 
шлях». 17..33 — Музичний фільм 
«Концерт майстрів мистецтв Ук
раїни». 18.35 — Фільм «Д і- ви
тись у вічі». 20.00 — Репортаж 
про військовий папад і демон
страцію, присвячені 66-и річниці 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. 22.00 — Музич
ний фільм «Телеграми, телегра
ми, телеграми». 23.05 — «Свят
кує Радянська Україна». Спец
випуск новин.

ВІВТОРОК.
8 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. т. «Будильник». 16.00
— К. т. «Святкує Радянська Ук
раїна». Спецвипуск новин. 10.30
— К. т. «Святковий настрій». 
Концерт. 11.00 — К. т. «Трудів
ники промисловості і сільського 
господарства — лауреати Дер
жавних премій СРСР 1977 ро
ку». 12.00 — К. т. П. Чайков- 
ськніі. «Щелкуичпк». Вистава.
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поліграфії І книжкової торгівлі, 
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13.50 — К. т. Телефільм «Чарів
не коло». 2 серія. 14.55 — К. т. 
«Лауреати Державних премій 
СРСР 1977 року п галузі літера
тури, мистецтва, архітектури».
15.50 — К. т. «На арені цирку». 
16.55 — К. т. Документальний 
телефільм. 18.00 — Новини. 18.15
— К. т. «Поздоровлення друзів». 
Програма телебачення Республі
ки Куба. 19.15 — К. г. Теле
театр мініатюр «ІЗ стільців». 
21.00 — «Час». 21.15 — К. т. 
Фільм «Переможець». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«По музеях і виставочних за
лах». 10.30 — «Таланти твої, 
Україно» Заключний концерт 
переможців І Всесоюзного фес
тивалю художньої самодіяльної 
творчості трудящих в Україн-- 
ській РСР. (Відеозапнс). 13.15— 
Телефільм «Ссіїце Бонівура». 
1 серія. 14.20 — Документальний 
Фільм «З віком царівні». 15.10— 
Мультфільми. 15.55 — Докумен
тальна кінотрплогія «Радянська 
Україна. Роки боротьби і пере
мог». Фільм 3: «Шлях звер
шень». 16.55 — Співає Д. Гпа- 
тюк. 17.55 — Д. Шток. «Золоті 
вогнища». Вистава. 19.00 — Віс
ті. 19..30 — Продолжения виста
ви. 20.15 — «На лобоапіч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.15 — «Запро
шує оперета». По закінченні — 
новини.

СЕРЕДА,
9 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. ! імиастика. 
9.30 — К. т. Телефільм «Ходіння 
по муках». II серія. 10.35 — 
К. т. Концерт двічі Чсрвоионра- 
порного їм. Александрова ан
самблю пісні і танцю Радян
ської Армії. 11.05 — К. т. «Наш 
Ленінград». Документальний те
лефільм із циклу «Міста і лю
ди». 14.30 — Доку ментальний 
фільм «Розповідь пре соціальне 
забезпечення». 11.50 — К. т. 
«Книга у твоєму житті». 15.35— 
Телефільм «Пакет». 16.45 —
«Кают-компанія «Глобус». 17.30
— «Наш, радянський спосіб 
життя». Ів.ОО — Новини. 18.15— 
К. т. «Веселі нотки». 18.25 — 
К. т. Ахмедхан Абубакар. «Шу
кай і знайдеш». Лялькова ви
става. (Кіропоїрад). 19.30—К. і. 
Хокей: ЦСКА — <Крила Рад». 
В перерві — К. т. Гпраж «Спорт
лото». /21.00 — «Час»). 22.05 — 
К. т. «Майстри музичного мис
тецтва». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Життя славетних». Докумен
тальний фільм. 11.00 — Новини. 
11.15 — Д. Шток. «Золоті вог
нища». Вистага. 1.3.35 — Теле
фільм «Серце Бонівура» 2 се
рія. 15.45 — »Наука — вироб
ництву». 16.15 — Коннерт. 16.45

— «Москвичі на марші п’ятиріч
ки». 17.15 — «Один за всіх, усі 
за одного». 18.00 — «В гості до 
звірят». 18.30 — Вісті. 19.00 — 
Футбол: «Шахтар» — «Зеніт». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — СвягКОг 
вий концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів України 
па честь 60-річчя Великого 
Жовтня. Відеозапнс. По закін
ченні — попили.

ЧЕТВЕР.
10 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. т. Телефільм «Ходіння 
по муках». 12 серія. 10.45 —
К. т. «Моя Москва». Докумен
тальний фільм з циклу «Міста і 
люди». 11.30 — «До Всесвітньо
го дня молоді». Документальні 
фільми. 15.30 — К. т. «Шахова 
школа». 16.00 — Телефільм «Во
ротар». 18.00 — К. г. «Сьогодні
— День радянської міліціщ<4 
Виступ начальника обласного 
управління внутрішніх справ ге
нерала міліції М. М. Шавші. 
(Кіровоград). 18.15 — К. т. Фуі- 
бол: «Динамо» (Тбілісі) — «Ло
комотив». В перерві — «День за 
днем». (К-д). 20.05 —К. т. Сьо
годні — День радянської мілі
ції. Виступ міністра внутрішні к 
справ СРСР генерала армії 
М. Шолокопа. 20.20 — К. т. Кон
церт ансамблю пісні і танцю 
внутрішніх військ МВС СРСР. 
21.00 - «Час». 21.30 - К. т. Хо
кей; «Спартак» — «Динамо» 
(Москва). З період. 22.05 — 
«Розповіді про театр». По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.15 — 
Республіканська Фізпко-матема- 
зичпа школа. 15.45 — Для діл ей. 
Концерт. 16.15 — «Іптсрклуб».
17.15 — «Сьогодні — День ра
дянської міліції». Тележурнал 
«Закон і ми». 18.00 — «В ефірі— 
українська народна пісня». 18.30
— Документальним фільм «Слід
чий Герасимова». 18.50 — Рекла
ма, оголошення. 19.00 — Вісті. 
19..30 — Футбол. «Чорноморець»
— ЦСКА. 2 тайм. 20.15 — Опер
ні арії викопують солісти Львів
ського театру опери та балету.
20.15 — «На добраніч, діти!» А 
21.00 — «Час». 21.30 — Музичі'іьг* 
фільм «Ренс-прогуланка». 22.00
— Спортивна програма. По за
кінченні — НОВІШІЇ.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 11 листопада у. р.
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